
ABSTRAK 

Meizar Reza Abdullah, NPM. 098320083 "Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan". Dibawah 

Bimbingan (Drs. Patar Marbun, MSi sebagai Pembimbing 1, dan H. Syahriandy, 

SE, MSi Sebagai Pembimbing II). 

Penempatan karyawan ber:pengaruh pada peningkatan prestasi kerja karyawan 
yang bersangkutan atau sebaliknya dapat menurunkan prestasi kerja karyawan 
yang bersangkutan. Prestasi kerja adalah basil kegiatan yang dapat memperbaiki 
keputusan-keputusan dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 
pelaksanaan kerja. Prestasi kerja akan meningkat apabila penempatan itu sudah 
sesuai dengan prosedur resmi, dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleb 
pekerjaan tersebut, sehingga ada kecocokkan antara kemampuan (pengetahuan, 
keterampilan) yang dimiliki seorang karyawan dengan standar spesifikasi 
pekerjaan dan terpenting lagi kesiapan karyawan yang bersangkutan untuk 
menerima tanggung jawab baru di lingkungan kerja baru. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penempatan kelja 
terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. 
Hipotesis yang diajukan adalah Penempatan kcrja berpengaruh positif terhadap 
prestasi kerja karyawan pada PT.Sarana Agro Nusantara Medan. Jenis penelitian 
ini adalah asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan bagian SDM di 
PT.Sarana Agro Nusantara Medan yang beJjumJah sekitar 31 orang, sampel yaitu 
karyawan bagian SDM di PT.Sarana Agro Nusantara Medan yang berjumlah 
berjumlah 33 orang., dengan dernikian penelitian ini disebut sampel sensus. Jenis 
data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data berasal 
dari data primer dan selrunder. Teknik analisis yang dipergunakan adalah uji 
statistic yang menggunakan model analisa regresi linier sederbana dengan 
menggunakan Sofware SPSS for 17.00. 
Dari basil penelitian diperoleh bahwa penempatan kerja berpengaruh positif 
terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. Hal ini 
menunjukkan bahwa prestasi kelja akan meningkat apabila penempatan itu sudah 
sesuai dengan prosedur resrni, dan memenuhi kuallfikasi yang disyaratkan oteb 
pekerjaan tersebut, sehingga ada kecocokkan antara kemampuan (pengetaltuan, 
keterampilan) yang dimiliki seorang karyawan dengan standar spesifikasi 
pekerjaan dan terpenting lagi kesiapan karyawan yang bersangkutan untuk 
menerima tanggung jawab baru di lingkungan kerja baru 

Kata Kunci : Penempatan Kerja dan Prestasi Kerja 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




